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A Youth For Understanding (YFU) egy nonprofit, 

nemzetközi diákcsere szervezet. Célkitűzésünk, 

hogy fogadó családoknál eltöltött programokon 

keresztül ösztönözzük más nemzetek 

megismerését, a kulturális különbözőségek 

tiszteletét, valamint elősegítsük a résztvevők 

személyiségének fejlődését.  

 

Világszerte évente mintegy 3500 középiskolás korú 

diák vesz részt a YFU éves csereprogramján, és 

további 1500 diák a nyári programokon. A magyar 

egyesület fennállása alatt közel 1100 magyar diák élt 

és tanult külföldön, és mintegy 300 külföldi diák 

töltötte csereévét Magyarországon. A 

csereprogramon való részvétel a tanulásnak olyan 

módját segíti elő, mely során a résztvevők saját 

tapasztalatukon keresztül sajátítják el azokat az 

értékeket, képességeket, melyek a nyitottabb, 

toleránsabb világ létrejöttét szorgalmazzák. A tanulás 

folyamata nem korlátozódik kizárólag a program 

időtartamára, hanem a résztvevők élményein és  

 

 

 

kapcsolatain keresztül egy életen át tart. A 

csereprogram egységes és megbízható működése 

érdekében minden ország szervezete a nemzetközileg 

összeállított és elfogadott Nemzetközi Irányelvnek 

megfelelően működik. 

 

 

 

MIÉRT ÉRDEMES CSEREDIÁKOT FOGADNI? 
 

• Azért, hogy megismerjenek egy másik kultúrát. A 

diák érkezésekor nem tud magyarul, így az első 

időkben van lehetőség idegen nyelvet gyakorolni 

vele. A YFU közös nyelve az angol, így a diákok 

angolul tudnak kommunikálni. 

• A fogadás ideje alatt fantasztikus élményekkel 

gazdagodhat az egész család, és életre szóló 

barátságokat köthetnek.  

• A fogadás szélesíti a család világról alkotott 

képét. Olyan tapasztalattal gazdagít, amely segít 

elfogadni a kulturális különbségeket, és 

megérteni más embereket. Bátorítja a 

gyermekeket arra, hogy új dolgokat fedezzenek 

föl. 



ÖNKÉNTES MUNKÁN ALAPULÓ SZERVEZET 

A YFU tevékenysége elsősorban önkéntes munkára 

épül. Önkéntesekből álló elnökség irányítja a 

szervezet munkáját, önkéntesek végzik a diákok és 

fogadó családok toborzását, kiválasztását, tartják a 

kapcsolatot a cserediákokkal, iskolákkal, részt 

vesznek a felkészítő táborok szervezésében és 

lebonyolításában – itthon és külföldön egyaránt. 

 
KÜLFÖLDI DIÁK FOGADÁSA 

A magyar YFU-nak amellett, hogy intézi a kiutazó 

diákok ügyeit, egyik legfontosabb feladata, hogy egy 

iskolaévre fogadócsaládokat találjon a beutazó diákok 

számára. Évente 20-25 külföldi diák érkezik 

Magyarországra.  

Thai diákunk, Min fogadócsaládjával 2010/11 

 

Különleges lehetőség egy külföldi diákkal megosztani 

a családi otthont. Nem sokan mondhatják el 

magukról, hogy „lányuk”/„fiuk” van távoli 

országokban. 

 

A diákok a fogadócsaládokon keresztül ismerhetik 

meg a magyar életet, szokásokat és kultúrát. A 

családok nyújthatják a legnagyobb segítséget a 

beilleszkedésben, ismerkedésben, és mindezek 

mellett, a nyelvtanulásban is. Az együtt eltöltött 

csereév egy életre szóló kapcsolatot jelent mind a 

családnak, mind a diáknak. 

 

Cserediákjaink Esztergomban 2010. január 
(német, kínai, észt és uruguayi lányok) 
 

 

 
Malin, német és Nanako, japán diákjaink 
fogadócsaládjukkal 2014/13

 

A MAGYARORSZÁGRA ÉRKEZŐ DIÁKOK 
 

• Kíváncsiak az országra és az itt élő emberekre, 

nagyon nyitottak és érdeklődőek.  

• Nem beszélnek magyarul, és céljaik közé 

tartozik, hogy év végére elsajátítsák a magyar 

nyelvet. 

• Otthonról zsebpénzt kapnak, és teljes körű 

egészségügyi biztosítással rendelkeznek. Így a 

fogadócsalád kiadásai közé mindössze a diák 

étkeztetése tartozik. 

• Nem feltétlenül szükséges számukra külön 

szobát biztosítani, lakhatnak egy szobában 

azonos nemű fogadótestvérükkel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madara (lett diák) fogadócsaládjával 2012/13 

 

A FOGADÁS ÖNKÉNTES alapon működik, a család 

számára anyagi ellenszolgáltatással nem jár, lévén a 

YFU egy non-profit szervezet.  

A fogadás nem jelenti automatikusan azt, hogy a 

család gyermeke is kiutazik egy évre a cserediákhoz, 

ahogy a magyar kiutazóknak sem kötelező külföldi 

diákot fogadniuk. 
 

 

Beutazó diákok 2010/11-es évfolyamból 

 

IDŐTARTAM 

 

Az éves programra a fiatalok minden év 

augusztusának közepén érkeznek hazánkba, s 

következő év júniusának végéig tart a programévük.  

A nyári program keretében 3 hetes fogadásra van 

lehetőség július vagy augusztus folyamán, az éves 

programhoz hasonló feltételekkel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISKOLA 

 

A cserediákok egy magyar középiskolába járnak, 

amely lehet azonos azzal, ahová a fogadócsalád 

gyermeke jár. Azt általában nem javasoljuk, hogy a 

„testvérek” egy osztályba kerüljenek. Az iskolát a 

szervezet és a család közösen választja ki.  

Amennyiben a külföldi diák a zenei programunkon 

vesz részt, zenei szakközépiskolába kell járnia. Így 

őket olyan családok fogadhatják, akiknek a lakhelyén 

van ilyen szakközépiskola. 
 

 

Beutazó diákok 2012/2013-as évfolyamból 

 

FOGADÓCSALÁD LEHET bármely család, ha  
 

• érdeklődik a tinédzserek iránt, és reális 

elképzelésekkel rendelkezik róluk, 

• tagjai nyitottak az új tapasztalatokra, egy 

másik országból érkező diákra, 

• képes szeretni és támogatni egy fiatalt, aki a 

felnőtté válás küszöbén áll,  

• stabil családi hátteret biztosít a diák számára, 

és segíti őt az év során, 

•



DIÁKVÁLASZTÁS 

 

A diákot a család választja ki magának, szimpátia és 

hasonló érdeklődési kör alapján. Fontos tudni, hogy a 

diákokért érkezési sorrendben lehet „bejelentkezni”, 

ezért érdemes több diákot is választani első körben a 

fényképes bemutatkozó anyagból.  

Thai diákunk Panisa, 2010/11 

 

CSALÁDLÁTOGATÁS 

 

A fogadáshoz vezető út második lépése egy személyes 

találkozó, a családlátogatás. Ez telefonos 

megbeszélés alapján a családnak megfelelő 

időpontban történik, egy tapasztalt önkéntessel, 

akinek feltehetik kérdéseiket a fogadással 

kapcsolatban. 

Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket, forduljanak 

hozzánk bizalommal! 

 

 

 

THAI DIÁKUNK PIY ÉS OSZTÁLYTÁRSAI, 2014/15 

 

JELENTKEZÉS MÓDJA 

 

Jelentkezni a tájékoztatóhoz csatolt, vagy a 

honlapunkról letölthető fogadócsalád jelentkezési 

lapon lehet. Kérjük a jelentkezési lapot olvashatóan 

kitölteni, és az Egyesület irodájának címére postán 

vagy e-mailben elküldeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELÉRHETŐSÉG: 

1027 Budapest, 
Frankel Leó út 5. III. em. 26. 
Tel: 06-1-201-0125 
Fax: 06-1-799-8311 
Mobil: 06-30-201-0125 
E-mail: yfu@yfu.hu 
Web: www.yfu.hu 

 


